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Lepojamies ar Latviju
mājās un pasaulē
no 6. lpp.

Varam būt lepni
par kopā paveikto!
Forumus bagātināja lieliskie
tirdziņi
no 12. lpp.

7. decembrī Latvijas Mazpulku padomes
priekšsēdētāja Randa Ķeņģe un atbildīgā sekretāre Ilze Jukņēviča devās uz Madonu, lai piedalītos
LR Izglītības un zinātnes ministrijas konkursa
“Labākais darbā ar jaunatni 2018” laureātu godināšanas sarīkojumā!
Konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2018”
mērķis ir izteikt Izglītības un zinātnes ministrijas
atzinību par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā pašvaldībām, darbā ar jaunatni
iesaistītajām personām, kā arī jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni.
9 nominācijās kopā tika saņemti 46 pieteikumi.
Varam būt patiesi lepni! Mūsu kopīgais darbs
Latvijas lielās jubilejas gadā augstu novērtēts.
Nominācijā „Aktīvākā jaunatnes organizācija,
biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar
jaunatni nacionālā mērogā” laureāta diplomu un
balvu saņēmusi biedrība “Latvijas Mazpulki”!

“Visu daru es ar
prieku!” – šovasar
Ļaudonā
4. lpp.

Lai Latvijas simtgadē piedzīvotais
silda mūs kā dūraiņos ieadīti raksti!
RANDA ĶEŅĢE, LAT VIJAS MAZPULKU PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀ JA

Aizvadīts varens gads ne tikai
Mazpulkos, bet visā Latvijā. Notikumi - raibi un mīļi kā latviešu dūraiņos ieadītie raksti – sildīs mūs vēl
krietnu laiku.
Latvijas simtgade arī mazpulcēnus iedvesmojusi dažādiem darbiem,
notikumiem un piedzīvojumiem,
par kuriem var lasīt šajā avīzītē.
Īpaši varam lepoties ar jaunajiem
mazpulku biznesmeņiem, kuri izaudzējuši un pārdevuši lielveikalos teju
1500 kilogramus sarkanbaltsarkanu
sīpolu īpašā svētku noformējumā.
Kā arī par to, ka 750 apņēmīgi mazpulcēni šajā gadā veiksmīgi īstenoju-

ši savus projektus un rudens forumos saņēmuši sertifikātus. Man arī
liels prieks, ka īpaši kupli apmeklētas
šogad bija apmācības “Jauns līderis
laukos”, jo tas nozīmē, ka arī vidusskolas laikā jauniešiem saglabājas
interese darboties mazpulkos.
Taču notikumi vēl nav beigušies.
Ziemassvētku laikā pulcināsim kopā
bijušos mazpulcēnus no Latvijas un
ārvalstīm konferencē “Koki mājas
nepamet”, lai kopīgās sarunās meklētu ceļus, kā stiprināt vienu no
Mazpulku vērtībām – latvisko pašapziņu, dzīvojot Latvijā un citās valstīs.
Bet pēc Ziemas saulgriežiem jau
kalsim plānus, kā atzīmēt Latvijas
Mazpulku 90 gadu jubileju!

Kā mēs audzējām
sīpolus Latvijas
karoga krāsās
16. lpp.

Paldies visiem mazpulku vadītājiem, brīvprātīgajiem, mazpulcēniem, mazpulku atbalstītājiem par
aktīvo darbošanos un mazpulku

vērtību spodrināšanu gan pasākumos, gan ikdienā! Kopā mēs veicam lielu un nozīmīgu darbu mūsu
Latvijai!

AVĪZE IZDOTA IZGLĪTĪBAS UN
ZINĀTNES MINISTRIJAS JAUNATNES
POLITIKAS VALSTS PROGRAMMAS
2018.GADA PROJEKTA “MAZPULKU
VALSTISKĀS AUDZINĀŠANAS
PROGRAMMA” IETVAROS.

“Latviešu karavīrs laikmeta
griežos” – šogad
Valkā
6. lpp.
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Rītdienas Sējējs – mazpulka dalībnieks
ILZE KĻAVA,
“LAT VIJAS MAZPULKI” PADOMES
PRIEKŠSĒDĒTĀ JA
VIETNIECE

“Sējēja “
balvas cienīgi
jaunieši izauguši
mazpulkos, kurus vada pieredzes
bagātas, radošas, darbīgas, enerģiskas, azartiskas un smaidošas
mazpulku vadītājas.
Lutriņu mazpulka vadītāja
Gunta Romule septiņus gadus ir
viena no aktīvākajām Trušmīļu
skolas organizētājām, un tieši ar
viņas gādību Agnese un citi
centīgākie trušu audzētāji varējuši
izrādīt savus mīluļus gan vietējās,
gan starptautiskās izstādēs.
Nautrēnu mazpulka vadītāja
Anita Šķestere jau 15 gadus
pagasta jauniešu centrā pulcina ap
sevi 30 mazpulcēnus un regulāri
organizē visai sabiedrībai labi
redzamus un vērtīgus pasākumus.
Anita pieprasa augstu darba
kvalitāti katrā individuālajā projektā un ir pārliecināta, ka mazpulcēni iemācās atzīt savas kļūdas,
priecāties par otra panākumiem,
mīlēt savu ģimeni, vecākus cilvēkus un savu zemi Latviju.

Agnese kopā ar mazpulka vadītāju Guntu Romuli.
Laima iepazīstina ar saviem stādījumiem vērtēšanas komisiju.

Agnese Smiļģe, Lutriņu mazpulka dalībniece,
Laima Grišule un Viktors Drozdovs, 477. Naut- konkursa uzvarētāja
rēnu mazpulka dalībnieki veicināšanas balvu
Agnesi jau piecus gadus visi pazīst kā aizrautīgu šķirnes trušu audzētāju. Viņas izaudzētie lielie gaišie sudrabotie truši ir guvuši izcilus panākuieguvēji
Laima un Viktors ir Rogovkas patrioti, kas darbojas Latgalē labi atpazīstamajā Nautrēnu mazpulkā. Laima Grišule ģimenes lauku mājas lielo
istabu ir pārvērtusi par ārstniecības augu krātuvi, kur top slotiņas pirtij,
zāļu maisījumi tējai un garšvielu tūtiņas latviskiem ēdieniem. Laimas
dārzs ir ekoproduktu audzētava, kur smelties iedvesmu veselīgai un harmoniskai dzīvei Latgales laukos.

mus jau vairākas izstādēs Latvijā un Eiropā. Kopā ar māsu izveidotā trušu
saimniecība šobrīd ir interesants tūrisma objekts Lutriņu pagastā, ko iecienījuši gan bērni, gan pieaugušie.
Lutriņu mazpulkā Agnese darbojas 13 gadus, un no klusas meitenītes
izaugusi par darbīgu un atraktīvu jaunieti, kura lepojas ar savu pagastu,
popularizē dzīvi laukos un kopā ar citiem mazpulku jauniešiem rīko vides
izglītības pasākumus visā Latvijā.

Mežvidu mazpulka “Cielaviņa”
vadītāja Janīna Širina žūrijas
komisiju ieveda savā krāšņajā
dāliju dārzā, un viņas vadītie
projekti vides izglītības jomā jau 20
gadus pārsteidz Mežvidu pagasta
ļaudis. Labi, ka viss tiek iemūžināts
fotogrāfijās, un pagasta bibliotēka
lepojas ar vērtīgām fotoizstādēm
no mazpulku dzīves un darbiem.
***
Šogad pie mazpulcēniem
ciemojās vērtēšanas komisija: Ilze
Kļava, komisijas priekšsēdētāja,
biedrības „Latvijas Mazpulki”
padomes priekšsēdētāja vietniece,
Inita Krivašonoka, komisijas
priekšsēdētāja vietniece, LLKC
Lauku attīstības nodaļas projektu
vadītāja, komisijas locekļi -Jānis
Upenieks, Latvijas Pašvaldību
savienības sistēmu analītiķis, Ēriks
Bite, biedrības “Latvijas Jauno
Zemnieku klubs” valdes loceklis,
Jānis Drigins, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
programmu vadītājs

Kristofers un mazpulka vadītāja Janīna priecājas par krāšņajām dālijām.
Viktora drošais balsts – ģimene.

Viktors Drozdovs ir Nautrēnu mazpulka dvēsele – puisis, kurš prot iesaistīt pārējos jauniešus gan brīvprātīgajā darbā, gan pasākumu organizēšanā. Viktors kopā ar vienaudžiem Rogovkā rīko apkārtnes sakopšanas
talkas, izliek ziedu paklājus ciemata centrā, svētkos sveic pagasta seniorus,
rīko konkursus un tematiskas pēcpusdienas pagasta jauniešiem. Mazpulku pazīst plašā apkārtnē ne tikai pēc Viktora publikācijām facebook, bet
arī pēc jauniešu paveiktajiem darbiem savas ģimenes, sava pagasta un
mūsu Latvijas labā.

Laikrakstā publicēti: P. Berčika, S. Doršas, E. Jogures, I. Jukņēvičas,
G. Jēkabsones, S. un V. Purviņu, M. Zaļumas un arhīva foto.

Paldies Amerikas Latviešu apvienības
Kultūras fondam par atbalstu avīzes
tapšanā.
Laikraksts mazpulku dalībniekiem un
vadītājiem.
Reģ. nr. 1439. Iznāk četras reizes gadā.
Metiens: 1000 eks. Iespiests Talsu tipogrāﬁjā.
Izdevējs: biedrība “LATVIJAS MAZPULKI”.
Redaktore: Silvija Dorša. Redakcija: Inese
Āboltiņa, Ilze Jukņēviča, Elīna Jogure.
Izdošanu atbalsta Arvīds Bļodnieks
un tautieši ASV.

Iespiešana apmaksāta no projekta
“Augsim Latvijai!” ﬁnansējuma IZM
Jaunatnes politikas valsts programmas
2017. gadam valsts budžeta ﬁnansējuma
ietvaros.
Adrese: “Saulesdārzs” ar norādi
“Mazpulkam”, Ezermalas 28,
Rīga, LV-1014.
Tālrunis: 67557998 – Saulesdārzs
Datorsalikums: Olita Užane

Kristofers Kairišs, Mežvidu mazpulka “Cielaviņa” dalībnieks, saņēmis Atzinību
Kristofers ir aktīvs un sabiedrisks, un mazpulkā darbojas jau deviņus
gadus. Viņš izrāda savu iniciatīvu mazpulka pasākumu organizēšanā un
lieliski prot prezentēt kopīgi īstenoto projektu rezultātus. Mazpulcēni pagasta centrā gar ceļmalām sastādījuši simtiem samteņu, un no samtenēm
krāšņi izaudzis “LV 100”. Kristofera patriotiskais stāsts par šo projektu tiešām bija pārliecinošs!
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Šoreiz – zvaigznes Brīvības piemineklī
ILZE JUKŅĒVIČA

Tradīcijas, kas neatņemamas
Latvijas Mazpulkiem, turpinām arī
šogad.
2. septembrī mazpulku delegācijas pulcējās K.Ulmaņa piemiņas
muzejā “Pikšas”, lai nosvinētu mū-

su organizācijas dibinātāja Kārļa
Ulmaņa dzimšanas dienu. Kā ik
rudeni, muzejā notiekošo svētku
programmā bija mūsu īpašā dāvana - Ziemeru mazpulka vadītāja
Jāņa Bērtiņa vadībā no līdzi atvestajiem ziediem un citiem dabas
materiāliem tradicionāli veidojām

ziedu paklāju. Šoreiz, Latvijas
simtgadē, tās bija zvaigznes Brīvības piemineklī. Ne vien mēs, arī
pārējie svētku dalībnieki aizvien ar
apbrīnu novērtē Jāņa izdomu un
lielo darbu, ko viņš ik gadu iegulda
šajā tradīcij . Par tradicionālu un
gaidītu kļuvis arī mazpulku ražo-

jumu tirdziņš.
Šī rudens svētku dienas īpašs notikums bija muzeja ekspozīcijas
“Latvijas Mazpulku vēsture “atklāšana. “Ekspozīcija aptver laiku no
mazpulku dibināšanas 1929.gadā
līdz šodienai. Paldies visiem, kuri
piedalījās materiālu vākšanā! “ saka

K.Ulmaņa piemiņas muzeja “Pikšas” nodaļas vadītāja Ilga Ķipsne.
Mazpulcēni, kas “Pikšās“ bija
pirmoreiz, ar interesi iepazinās ar
muzeju. Kopā ar pārējiem svētku
dalībniekiem baudījām arī muzikālus priekšnesumus un cienastu
lauku sētā.

Atvadu vārdi Visvaldim Dzenim
(1921.26.06 – 2018.29.10)
“Ir cilvēki, kuri visu mūžu vēlējušies mainīt pasauli, ar savām zināšanām un pārliecību par veicamā nozīmīgumu padarot to gudrāku un bagātāku, un tādu cilvēku aiziešana Mūžībā
mūsu tautai ir īpaši sāpīga. Pavisam nedaudz, tikai dažu nedēļu pietrūka, lai kopā ar latviešu tautu savas zemes Lielo dienu
sagaidītu arī Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Visvaldis Dzenis
– cilvēks, kurš tik daudz ir paveicis savas Tēvzemes labā un
kuru allaž raksturojuši ne skaisti vārdi, bet no sirds padarīti
darbi. 29. oktobrī aizsākās Visvalža Dzeņa ceļš tālajā, nezināmajā mūžības ceļā, atstājot šaisaulē palikušajiem dārgāko, kas
viņam piederēja – cerību Latviju nākotnē redzēt laimīgu. “
Biedrība “Latvijas Mazpulki“ skumjās pievienojas šiem patiesajiem Vītolu fonda atvadu vārdiem, jo arī mums bijusi iespēja iepazīt šo Latvieti.
Biedrība “Latvijas Mazpulki” atbalstīja nodibinājuma “Vītolu Fonds” priekšlikumu šogad apbalvot ASV dzīvojošo Dr.
Visvaldi Dzeni ar Triju Zvaigžņu ordeni par īpašiem nopelniem Tēvijas labā, Latvijas jaunatnes izglītošanā un patriotiskajā audzināšanā.

Diemžēl ziņu par ordeņa kapitula lēmumu piešķirt Triju
Zvaigžņu ordeni un iecelt Visvaldi Dzeni par Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieri ģimene saņēma 29. oktobrī, kad viņš jau bija
devies mūžībā...
1999. gada 21. aprīlī dr. V.Dzenis – bijušais mazpulcēns,
kurš vairāk kā pirms 50 gadiem bija atstājis dzimteni, vēstulē
Mazpulku padomes priekšsēdētājai Ilzei Kļavai rakstīja:
“Aizvien jācīnās, kā tikt uz priekšu. Dzīvē ir tikai divas puses: uzvarētāji un zaudētāji. Gaidu no Jums aprakstu, kā iegūt
pietiekošus līdzekļus Mazpulku darbības turpināšanai.”
Uzsāktā sarakste palīdzēja Latvijas Mazpulku padomei un
tās vadītājai ģenerēt idejas projektiem, izstrādāt un īstenot
plašu un nozīmīgu Mazpulku darbības programmu Latvijā,
sagatavot un iesniegt argumentētus priekšlikumus valsts un
pašvaldību institūcijām par Mazpulku lomu jaunatnes pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā. Šobrīd Latvijas Mazpulki ir lielākā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā, un tās darbība katru gadu tiek atbalstīta no dažādiem projektu fondiem
un Valsts jaunatnes politikas programmas līdzekļiem.

Dr. V. Dzenis divdesmit gadu laikā daudz palīdzējis Mazpulku organizācijai arī materiāli un finansiāli, ziedojot līdzekļus nozīmīgām praktiska darba aktivitātēm un dāvinot grāmatas lauku skolām un mazpulkiem.
2018. gada pavasarī dr. V. Dzenis rosināja Mazpulku vadību doties uz LR Saeimu un iesniegt priekšlikumu par Saulesdārza, kādreizējā mazpulku centra teritorijas nodošanu Latvijas Mazpulku īpašumā un bija gatavs kopā ar sava uzņēmuma SIA “Kokpārstrāde 98” speciālistiem palīdzēt Mazpulkiem
izstrādāt ilgtspējīgu plānu Saulesdārza teritorijas sakopšanai
un uzturēšanai. Sarunas ar LR Finanšu ministrijas, Izglītības
un zinātnes ministrijas pārstāvjiem un deputātiem noritēja
veiksmīgi, šobrīd LR Saeimā ir iesniegts likumprojekts “Par
nekustamo īpašumu Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 un Ezermalas
ielā 28, nodošanu biedrībai “Latvijas Mazpulki””.
Latvijas Mazpulku padome ir pārliecināta, ka Visvalža
Dzeņa sirds dāsnums, gara spēks, asais prāts un enerģija mūs
iedvesmos jauniem darbiem un izaicinājumiem.
Latvijas Mazpulku padome
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Šovasar tikāmies
Ļaudonā
ELĪNA JOGURE, MEDIJU UN BRĪVPRĀTĪGĀ
DARBA KOORDINATORE

Šogad tradicionālā Latvijas
Mazpulku vasaras nometne “Visu
daru es ar prieku! “ no 23. līdz 27.
jūlijam notika Ļaudonā. Uz ikvasaras nometni pulcējās mazpulcēni, mazpulku vadītāji, brīvprātīgie un eksperti – kopskaitā vairāk kā 300 cilvēki.
Neiztrūkstoša nometnes sastāvdaļa aizvien ir dzīve telšu pilsētiņā,
radošās darbnīcas, talantu vakars,
kā arī darbošanās mazajās nometņu
grupās - šoreiz tās bija meža ciltis.
Šajā tehnoloģiju laikmetā ir ļoti
svarīgi bērniem un jauniešiem ārpusskolas aktivitātēs gūt papildus
zināšanas par dabu un apkārtējo vidi. Par mežiem ir jāapgūst ne tikai
teorētiskās zināšanas, bet jāiegūst
pieredze, tās izmantojot praksē.
Mežs ir jāsajūt, jāsasmaržo un jāsadzird. Daba runā, taču - vai mēs
spējam klausīties? Tieši tam arī bija
veltīta šī gada nometne, kurā varējām pārbaudīt savas spējas. Tās tēma - vide un meži, to kopšana, saudzēšana, attīstīšana un izzināšana.
Nometnes laikā mazpulcēni devās

dažādās ekskursijās uz vietējiem uzņēmumiem un saimniecībām, piedalījās neskaitāmās radošajās darbnīcās: māla trauciņu vai ziepju veidošanā, sveču liešanā, kuģīšu gatavošanā, apguva izdzīvošanas un
orientēšanās prasmes dabā, atraktīvās spēlēs pārbaudīja savas zināšanas
par mežu. iepazinām skaistas un ievērojamas vietas Madonas novadā.
Talantu šovā dalībnieki uzstājās
ar dažādiem priekšnesumiem – uz
Ļaudonas estrādes skatuves kāpa
“zvaigznes “, sākot ar Britniju Spīrsu līdz pat Maiklam Džeksonam!
Nometnes ietvaros notika arī
Latvijas Mazpulku projekta “Vide
prožektoru gaismās” prezentācija,
kas tika pasniegta šova veidā. Projekta veidotāju mērķis bija ar humora pilnas izrādes palīdzību aktualizēt vides jautājumus, sniegt zināšanas, īpaši akcentējot praktisko
jomu – videi, katra cilvēka veselībai
un “maciņam draudzīgu” paradumu veidošanu.
Nometne, kā vienmēr, bija lieliska ar komandas gara veidošanos tās
dalībniekos un jaunu draudzību
rašanos mazpulcēnu starpā.
Kā aizvien - dienas aizskrēja pārāk ātri...

Viena diena nometnē
JANA APAĻĀ UN ALISE ĒRSTIĶE,
STAĻĢENES MAZPULK A DALĪBNIECES

2018. gada 23. jūlijs bija karsta vasaras diena, kad mazpulcēni no visas Latvijas pulcējās
Ļaudonā, lai piedalītos Vislatvijas mazpulku nometnē “Visu
daru es ar prieku!”.
Otrā nometnes diena bija radošu un izzinošu darbnīcu diena.
Katrai ciltij bija iespēja apmeklēt
četras darbnīcas, bet darbnīcu bija vēl daudz vairāk.
Mēs bijām to mazpulcēnu vidū, kuri devās arī uz jauno korespondentu skolu, un mūsu uzdevums bija izzināt, kā norit šīs aktivitātes. Dažas no nodarbībām
mēs bijām aizgājušas paskatīties
un uzzināt, kā mazpulcēniem tās
patīk.
Darbnīcā “Portugāļu valoda
un kultūra“, intervējot mazpulcēnus, mēs uzzinājām, ka viņiem šī

nodarbība šķita interesanta, bet
tajā pašā laikā arī grūta.
Laivu veidošanas darbnīcā bija
kārtīga amatniecības stunda. Pa
vidu darbam noķērām kādu mazpulcēnu, uzrunājām viņu un sapratām, ka laiviņas veidot ir ļoti
interesanti un gala rezultāts - ļoti
labs.
Kas notiek “ziepju vārīšanas“
darbnīcā? Nē, tā nav tā “ziepju vārīšana“, par kuru gaidāmas nepatikšanas! Šī nodarbība visiem,
kurus intervējām, ļoti patika, un
visvairāk viņus uzrunāja šķidrās
masas liešana formiņās, jo pēc
tam tā kļūst par skaistu, smaržīgu
ziepju gabaliņu.
Kamēr mazpulcēni čakli strādāja un apguva jaunas prasmes,
arī mazpulku vadītāji nebija bez
darba. Viņi klausījās lekciju par
suņiem , to kopšanu un izmantošanu slimu bērnu ārstēšanā.
AUTORU FOTO
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Patriotisma mācību stundas Valkā
SANDRA BULIŅA, STRAUTIŅU
MAZPULKA VADĪTĀJA

Pasākums “Latviešu karavīrs
laikmetu griežos”, kura mērķis ir
rosināt interesi par Latvijas vēsturi, veidot izpratni par valstiskumu
un patriotismu, par katra cilvēka
vietu vēsturiskajos notikumos un
padziļināt zināšanas savas valsts
vēsturē un kuru ik gadu organizē
Latvijas Ģenerāļu klubs, šoreiz kopā ar Valkas novada domi, 1.
un 2. novembrī norisinājās Valkā.
Aktivitātēs piedalījās jaunsargi
no Latvijas un viņu sadraudzības
organizācijām Lietuvā un Igaunijā,
biedrības ”Latvijas Mazpulki“ dalībnieki, Latvijas skauti un gaidas,
Valkas novada jaunieši - kopumā
ap 360 dalībnieku. Uz pasākumu
tika uzaicināti Latvijas Mazpulku
dalībnieki, kuri bija izstrādājuši tēmai veltītus pētījumu projektus, un
viņu vadītāji. Bija pārstāvēti Valdemārpils mazpulks, Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”, Daugmales
mazpulks “Dzirkstelīte”, Sējas mazpulks, Mežvidu mazpulks “Cielaviņa”, 477. Nautrēnu mazpulks, 169.
Bejas mazpulks, Strautiņu mazpulks un 29. Ziemeru mazpulks.
Pasākums notika Valkas Jāņa
Cimzes ģimnāzijā, kultūras namā
un Valkas pilsētā. Laipni mūs uzņēma Valkas novada domes priekšsē-

dētājs Vents Armands Krauklis un
pasākuma norises nodrošināšanā
iesaistītie valcēnieši.
Vents Armands Krauklis sacīja:
“Simboliski un loģiski, ka valsts
simtgadē šāds patriotisks pasākums
notiek tieši Valkā, jo mūsu pilsētā
1917. gadā tika ielikti pamati Latvijas valstij. Centīsimies parādīt Valkas/Valgas unikalitāti, palīdzēt iepazīt jaunus draugus un iegūt neaizmirstamus iespaidus!“
Divu dienu ritums bija piepildīts
ar sportiskām aktivitātēm, sarunām ar starptautisku operāciju dalībniekiem un Latvijas Ģenerāļu
kluba pārstāvjiem.
Pirmajā dienā dalībnieku reģistrācijai un instruktāžai sekoja
skautu vadīta aktivitāte - dalībnieku sadalīšana komandās ar sekojošu uzdevumu komandām, kas sevī
ietvēra karoga izveidošanu, devīzes
un komandas dziesmas izvēli.
Komandu prezentācijas notika
Valkas pilsētas kultūras namā.
Valkas pilsētas stadionā ar Jaunsargu organizācijas atbalstu 22:30 24:00 tika organizēta stafete ar dažādiem veiklības uzdevumiem baļķiem, granātām, nestuvēm,
nakts šaušanu, ugunskuriem.
Otrā diena sākās ar orientēšanos “Pilsētas kods”, kuras uzdevums bija desmit kartē iezīmētu
objektu atrašana, atpazīšana un
grupas foto pie tiem. Pilsētas centrā - Lugažu laukumā - pasākuma
dalībnieki tika cienāti ar Zemessardzes lauku virtuvē sagatavotām
gardām pusdienām. Varēja iepazīties ar NBS, Valsts policijas, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un
Valsts Robežsardzes militāro dienesta ieroču un ekipējuma izstādi
un foto izstādi “Jaunsardzei-25”

Valkas novadpētniecības muzejā.
Svinīgais pasākums sākās ar Rēzeknes robežsardzes kora koncertu un
divu dienu aktīvā darba grupu apbalvošanu, kuru vadīja biedrība
”Latvijas Ģenerāļu klubs” ar tās
valdes priekšsēdētāju, viceadmirāli
Gaidi Andreju Zeibotu priekšgalā.
Klātesošie varēja iesaistīties saistošās sarunās ar starptautisko operāciju dalībniekiem un LĢK pārstāvjiem par armijas ikdienu, par militārā dienesta misijām.
Pēc velotriāla atraktīvajiem
priekšnesumiem mēs visi NBS štāba orķestra pavadībā devāmies lāpu gājienā uz Valkas brāļu kapiem
1919. gada brīvības cīņās kritušajiem. Pie pieminekļa tika teiktas
svinīgas uzrunas. Vakars noslēdzās
ar draudzīgām atvadu vakariņām
Valkas pilsētas estrādē.
Elizabete un Kristofers Baldiņi
no Bejas mazpulka stāsta: “ Mums
bija patiess prieks piedalīties šajā
pasākumā.Tas bija ļoti aizraujoši katras komandas saliedētība un
spēks. Nevienā mirklī nepalika garlaicīgi, lai gan otrās dienas orientēšanās pa Valku un Valgu prasīja
lielu spēku. Paldies par iespēju piedalīties!“
Arī Ziemeru mazpulka vadītājam Jānim Bērtiņam pasākums patika: “Draugu daudz, velo šovs aizraujošs, sports un lāpu gājiens neaizmirstams! Tāds pasākums jauniešiem ir vajadzīgs! “
Markusam Venslavam no Strautiņu mazpulka vislabāk patika
nakts stafete: “Tur es lēcu, līdu, metu granātu, nesu ievainoto, šāvu. Es
ieteiktu katram mazpulcēnam kaut
reizi uzrakstīt projektu par karavīriem un to gaitām, lai nokļūtu šādā
pasākumā. Tas bija lielisks!”

Kā mums veicies pētījumu konkursā?
Bijušais Nacionālo bruņoto
spēku komandieris, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots mūs
iepazīstina ar pētījumu konkursā
“Latviešu karavīrs laikmetu griežos” piedalījušos mazpulku darbu vērtējumu.
1. vieta - „Karavīrs starp
mums – Sējas jaunsardze” - Sējas
mazpulks, autores – Liena Smirnova un Anna Žilinska, konsultante Rudīte Smirnova.
Jaunsardzes izveides un attīstības pētījums Sējas pamatskolā no
pirmsākumiem 1993. gadā, par
pirmo jaunsardzes vadītāju Zitu
Rukšāni, kura turpina iesākto darbu, šobrīd esot reģiona jaunsardzes vadītāja. Pētītas arī bijušo
Sējas jaunsargu dienesta gaitas
NBS.
2.vieta - “Latvijas karavīri
mūsdienās” - Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte”, autore Elīna
Ulpe, konsultante Zinaida Matisone. Elīna veikusi apjomīgu izpētes
darbu par savas mammas brāli
majoru Oskaru Lejnieku, sākot no

gaitām Daugmales pamatskolā,
par treniņiem brīvajā cīņā, pirmo
treneri Itaru Bramani un piedalīšanos sacensībās Indijā jau 10 gadu
vecumā. Ar fotogrāfijām papildināts stāsts par laiku Rīgas 84.vidusskolā, darbošanos Visvalža
Freidenfelda spota klubā un sportista gaitām Latvijas valsts izlasē.
Apjomīga ir izpēte arī par mācībām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, dienesta gaitām NBS, piedalīšanos starptautiskajās operācijās Afganistānā. Nozīmīga pētījuma sadaļa - par majora dienestu
ZS 54.inženiertehniskajā bataljonā
un pienākumiem nesprāgušas munīcijas neitralizēšanas rotā. Majors
ir izcils piemērs Latvijas jauniešiem.
3.vieta - „Karavīrs ar skanīgo
uzvārdu”- 196. Bejas mazpulks,
autori Elizabete un Kristofers Baldiņi, konsultante Lidija Stebere.
Autori iepazīstina ar novadnieces, dzejnieces Vēsmas Kokles-Līviņas tēva, Lāčplēša kara ordeņa
kavaliera Eduarda Kokles karavīra
un dzīves gaitām. Viņa Latvijas

mīlestību nespēja salauzt septiņu
gadu izsūtījums Mordovijā, un tas
joprojām dzīvo viņa meitā, mazdēlā Sondorā Līviņā, kurš jau ilgi vada ar lieliem sasniegumiem Latvijā
zināmo Ernsta Glika Alūksnes
Valsts ģimnāzijas skolēnu pūtēju
orķestri. Darbā skaidri parādīts –
krietna cilvēka dzīvi raksturo rīcība un darbi.
***
Noteikti jāatzīmē 4.vietas ieguvēju - 477.Nautrēnu mazpulka
dalībnieku skatījums uz Latvijas
karavīra likteni caur tautas dziesmu un tekstam pievienotiem zīmējumiem. Atrasts orģināls veids,
kā atainot karavīra likteni un viņa
patriotismu. Atzinību par darbu
ir pelnījušas Diāna Zane Razgale
un Sarma Rancāne. Paldies projekta konsultantei Anitai Šķesterei!
Paldies par piedalīšanos konkursā 286.Bārbeles mazpulka projekta grupai un vadītājam Voldemāram Bārenam un 29. Ziemeru
mazpulka komandas projektam un
vadītājam Jānim Bērtiņam!

Alūksnes novada Bejas, Strautiņu un Ziemeru mazpulku komandas.
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Rallija moto –
“Jaunatnes gads, iespēju pasaule“
ELĪZA BRŪKLENA, RĪGAS KLUBIŅA
BRĪVPRĀTĪGĀ

Nu jau krietnu laiciņu atpakaļ augusta vidū, mēs abi ar Kārli
Dzeni pametām tveicīgo Latvijas
sauli un devāmies pārstāvēt Latvijas Mazpulkus Eiropas Lauku jaunatnes (Rural Youth Europe) rallijā
Skotijā. RYE rallijs jeb salidojums
katru vasaru kādā no Eiropas valstīm pulcē aktīvākos un atsaucīgākos jauniešus no visas Eiropas, kas
no sirds var teikt: jā, man patīk dzīvot laukos! Atceramies, pagājušais
– 60. jubilejas gada rallijs notika
Latvijā! Jau vairākus gadus neiztrūkstoši pasākumu dalībnieki ir
arī brīvprātīgie no Latvijas Mazpulkiem un Latvijas Jauno zemnieku kluba.
Šī gada rallija moto bija “Year of
Young People, World of Opurtunities” (“Jaunatnes gads, iespēju pasaule”), un cauri visai darbīgajai
nedēļai vijās atbilžu meklējumi uz
jautājumiem, kādas ir iespējas jauniešiem laukos, kādas iespējas piedāvā mūsu vietējās kopienas, cik
labi mākam tās izmantot un kādas
iespējas varam radīt mēs paši. Semināru, lekciju un diskusiju laikā
guvām ieskatu, ar kādām problēmām saskaras jaunieši citviet Eiropā. Pārsteidzošā kārtā tās bija ļoti
līdzīgas – slikta satiksme, grūti pieejami pakalpojumi un sabiedrības
aizspriedumi. Tomēr nodarbības

nebija veidotas tikai, lai apzinātu
esošās problēmas, bet arī lai meklētu reālus veidus, kā tās risināt.
RYE Eiropas rallijs ir piedzīvojums, kas nojauc robežas starp valstīm un nācijām, dāvā neaizmirstamu pieredzi un jaunus draugus.
Savukārt vakari pagāja dejās un
izklaidēs. Visiem rallija dalībniekiem bija daudz, ko parādīt, iemācīt un iemācīties. Tautastērpi, tautasdejas un nacionālie ēdieni. Un
tad vēl - improvizēti priekšnesumi un pēdējā brīdī iestudēta popiela, un tā - katru nakti! Skotu dejās
itin viegli varēja palikt bez elpas,
bet tas nemazināja jautrību un dalībnieku azartu.
Mums atlika laiks arī iepazīt
Skotijas plašās āres - ne vien prāvas
fermas, kuru saimnieki gluži labi
pierādīja, ka jaunieši var atrast savu vietu lauksaimniecībā, bet arī
brīnumskaisto dabu. Kalna virsotnē, ko vietējie sauca par “nelielu
pauguru”, vējš burtiski gāza no kājām, bet no ūdenskritumu skaistuma aizrāvās elpa. Skotija tik tiešām
ļoti atšķiras no mums pierastajām
Latvijas ainavām. Gan ar filmas atgādinošām savrupmājām, gan aitu
ganībām, gan kalniem pie apvāršņa piemīt savs šarms. Bet tas, ka
Britu salās vienmēr līst, nav tikai
stereotips...
Nedēļa Skotijā pārvērtās brīnišķīgās atmiņās ātrāk, nekā prāts
spēja sekot līdzi.

No labās - Elīza Brūklena un Kārlis Dzenis kopā ar Jauno Zemnieku kluba biedriem.

Ko es daru Rural Youth Europe valdē

ĀRIS BRENCIS, RURAL YOUTH
EUROPE AUSTRUMEIROPAS
GRUPAS PĀRSTĀVIS

Ar Eiropas Lauku jaunatni (Rural
Youth Europe) iepazinos 2012.gadā,
piedaloties organizācijas ikgadējā
lauku jaunatnes salidojumā Polijā.
Kopš tā laika esmu pabijis vairākos
citos šīs organizācijas pasākumos,
un nu jau vairāk nekā gadu esmu
Austrumeiropas grupas pārstāvis
organizācijas valdē. Kā valdes loceklis pārstāvu Latvijas, Igaunijas un
Armēnijas dalīborganizāciju intereses. Papildus grupas pārstāvja pienākumiem organizācijā esmu atbildīgs arī par finanšu pārraudzību,

projektu konkursa organizēšanu un
atsevišķiem stratēģiskā plāna punktiem. Rural Youth Europe dalīborganizācijas ir gan mazpulku jeb 4-H
organizācijas, gan Jauno zemnieku
klubi, gan citas lauku jaunatnes organizācijas. Tādēļ viens no maniem
galvenajiem mērķiem ir nodrošināt
līdzsvaru starp visu organizāciju interesēm, jo, lai gan ar ļoti līdzīgiem
mērķiem, minēto organizāciju uzbūve, aktivitātes un biedru vecums
ir ļoti dažāds.
Šī gada laikā jaunieši no Latvijas
Mazpulkiem piedalījās trīs RYE rīkotajos pasākumos. Lauku jauniešu
salidojumā (European Rally) Skotijā piedalījās Elīza Brūklena un Kārlis Alberts Dzenis. Mācību sesijā
Ungārijā, Budapeštā, piedalījās
Randa un Atis Ķeņģi. Savukārt rudens seminārā Somijā piedalījās
Kristīne Skudrīte un Sanita Šakina.
Katrs dalībnieks, atgriežoties no
starptautiskajiem pasākumiem, atzina, ka ir ļoti vērtīgi mācīties starptautiskā atmosfērā. Katrs atgriezās
ar saviem atklājumiem un iedvesmām, kurās dalījās ar Latvijas Mazpulku brīvprātīgajiem, kā arī ar
mazpulku vadītājiem semināros.

Es gribu iedrošināt visus izmantot iespējas piedalīties organizācijas pasākumos, jo tas ir lielisks
veids, kā apceļot Eiropu, iepazīt citas kultūras un iepazīties ar līdzīgi
domājošiem jauniešiem no visas

Eiropas. Jāatzīst, ka lielākā daļa no
pasākumiem ir paredzēta jauniešiem, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Tomēr mēs rūpējamies, lai
katru gadu notiku arī vismaz viens
pasākums jauniešiem, kas ir jaunā-

ki par 18.
Ja rodas vēlmes uzzināt ko
vairāk, vienmēr varat sakontaktēties ar mazpulku biroju, tāpat
nedusmošos arī, ja uzrunāsiet
mani pašu.
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Jauniešu nākotnes veidošana
Rural Youth Europe rudens seminārs 2018
KRISTĪNE SKUDRĪTE, LAT VIJAS
MAZPULKU BRĪVPRĀTĪGĀ

Dalībnieki no 21 Eiropas valsts
sapulcējās Somijā ļoti īpašu nedēļu
- Rural Youth Europe rudens semināru 2018. Latvijas Mazpulkus tajā
pārstāvējām mēs - Kristīne Skudrīte un Sanita Šakina.
Rural Youth Europe ir nevalstiska organizācija, kas katru gadu rīko rudens semināru dalībniekiem
vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Tie
ir skolēni, lauksaimnieki, profesionāļi, un tie visi ir iesaistījušies kādā no vietējām lauku jauniešu organizācijām.
Šī gada tēma ir “Mediju krustceles”, un tās mērķis ir stiprināt jauniešu atbalstu nevalstiskajās organizācijās. Semināri notiek visu nedēļu, lai iesaistītu dalībniekus kritiskajā domāšanā, palīdzētu viņiem

izprast plašsaziņas līdzekļus savās
valstīs un visā Eiropā.
Vēl viens nedēļas mērķis ir veidot sadarbību tiltus pāri dažādu
valstu robežām un palīdzēt uzzināt vienai par otras puses kultūru.
Tas ir labs pamats, lai rastu jaunus
draugus no visas Eiropas.
Pēc semināriem mums bija tematiski vakari, kuru laikā, piemēram, devāmies nakts pārgājienā pa
skaistu somu mežu, iekļaujoties arī
komandu spēlēs. Semināra ietvaros
mums bija starptautiskais vakars,
kurā ikviens bija atvedis tradicionālos ēdienus un dzērienus no savām
projektā iekļautajām valstīm. Pielāgojoties tēmai, mēs skatījāmies filmu “Sociālais tīkls”, kura stāsta par
“Facebook” radītāju un visām problēmām, ar kurām viņš saskārās, un
arī viņa panākumiem. Somijas kolēģi veidoja tradicionālu somu sau-

nas vakaru, kam sekoja somu Ziemassvētku un ziemas vakars. Pēdējā
vakarā bija noslēguma ceremonija
un vakariņas. Saģērbāmies svinīgi,
un mums bija iespēja demonstrēt
savus talantus atklātā skatījumā.
Mēs, latvietes, mācījām visiem pazīstamo tautas deju “Cūkas driķos”.
Vienā no dienām apmeklējām
Helsinku Rural Youth Europe biroju, kur satikāmies ar organizācijas
plašsaziņas līdzekļu sekretāri. Pēc
pamācošās lekcijas mums bija neliels brīvbrīdis, lai apskatītu Helsinkus visa krāšņumā.
Pēc šī semināra varu visiem ieteikt iesaistīties Rural Youth Europe pasākumos, iegūt daudz draugu
no visas Eiropas un jaunas sadarbības organizācijas. Noteikti gaidīšu
nākošgad vairāk un jaunas sejas no
Latvijas Rural Youth Europe Rudens seminārā 2019.

Paula un Pīters tvēra mirkļus
Mazpulkos deviņu mēnešu garumā
ELĪNA JOGURE, MEDIJU UN
BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA KOORDINATORE

Droši vien varēja manīt, ka Latvijas Mazpulkos kopš šī gada marta darbojās arī divi jauki brīvprātīgie, kas deva priekšroku komunikācijai angļu valodā. Šī gada 1.
martā Paula Carvalho no Portugāles un Peters Berčiks (saucām gan
viņu par Pīteru, lai vieglāk) no
Slovākijas atbrauca uz Latviju, lai
piedalītos Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Tver Mirkli” līdz 1.
decembrim. Projekta galvenais
uzdevums viņiem bija fotografēt,
veidot grafikas un dizainus, palīdzēt Latvijas Mazpulku sabiedrisko attiecību programmas realizēšanai, kā arī darboties ar mazpulcēniem.
Paula un Pīters paspēja piedalīties gandrīz visos lielākajos mazpulku pasākumos – konferencēs,
Saulesdārza salidojumā, vasaras
nometnē “Visu daru es ar prieku!”,
visos četros reģionālajos projektu
forumos Latvijā, apmācību “Jauns
līderis laukos “ Jauno žurnālistu
skolā. Tāpat arī neizpalika mazāki
pasākumi, kā reģionālās nometnītes, Jauno vadītāju skola, tomātu
seminārs, kartupeļu semināri,
Trušmīļu skolas semināri un vēl
daudzi citi pasākumi. Paulai un Pīteram ļoti patika darboties mūsu
biedrībā, jo bija daudz dažādu iespēju. Visvairāk viņiem abiem patika vasaras nometne, jo tā emociju
gamma, kuru varēja izjust vienas
nedēļas laikā, bija neaprakstāma.
Mazpulki deva viņiem iespēju apceļot gandrīz visu Latviju. Viņi uzzināja, ko nozīmē darbs ar bēr-

niem, daudz negulētu stundu naktīs. Viņi arī uzzināja, ko nozīmē
gandarījums pēc labi padarīta darba un emocijas.
Jaunieši ne tikai piedalījās dažādos pasākumos un sevi attīstīja

praktiski, bet arī ļoti dziļi iepazina
paši sevi. Gan Paula, gan Pīters atklāja sevī vēl iepriekš neapzinātas
spējas un talantus, kurus varēs izmantot, atgriežoties mājās. Eiropas
brīvprātīgais darbs lielākajā daļā

gadījumu cilvēku izmaina uz labo
pusi ļoti spēcīgi, tas ‘’atver acis’’ un
salauž robežas.
Tagad projekts ir noslēdzies, un
Pīters jau ir devies mājup uz Slovākiju. Paula ļoti vēlējās palikt

mazliet ilgāk, jo ir ļoti iemīļojusi
dzīvi Latvijā, tāpēc viņa joprojām
ir šeit. Drīzumā jau atkal dzirdēsim ko jaunu no viņiem pašiem, jo
tieši viņi ir projekta galvenie varoņi!
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“Izauguši Latvijai!” – šoruden Alūksnē
ELĪZA BRŪKLENA, RĪGAS KLUBIŅA
BRĪVPRĀTĪGĀ

Kā jau katru gadu ap valsts svētkiem, arī šogad no 9. līdz 11. novembrim drosmīgākie un aktīvākie
Rīgas klubiņa jaunieši tikās brīvprātīgo apmācībās “Izauguši Latvijai”, kas šoreiz norisinājās skaistajā
ziemas pilsētā Alūksnē. Ar pateicīgu vārdu noteikti jāpiemin
Alūksnes E. Glika Valsts ģimnāzija
un internāts, kas mums laipni sniedza naktsmājas.
Ieradāmies pa tumsu, tomēr mūsu
brīvprātīgo koordinatore Elīna Jogure, kurai Alūksne ir dzimtā puse,
doties pie miera neļāva, tā vietā
mēs melnā tumsā un asā vējā mērojām ceļu uz Tempļa kalnu. Godprātīgi sagaidījām pusnakti uz tilta,
kas tik tiešām spēlē mūziku pāra
skaitļa stundās. Kamēr gājām, mēs
palēnām atklājām, kādi piedzīvojumi un nejauši ceļabiedri uz
Alūksni ir pavadījuši katru klubiņa
biedru, jo, izrādās, dēkas sākās vēl
krietni pirms galamērķa sasniegšanas. Cits brida dziļi mežā, bet cits
savu jauno draugu atrada tuvējā
veikalā. Katrai kompānijai, kas devās kopā, tika dots uzdevums pa
ceļam no Rīgas uz Alūksni atrast
kādu priekšmetu no dabas, kuram
piešķirt personību un par to pastāstīt.
Nākamajā rītā pamodāmies moži kā saulstariņi un ar nepacietību
gaidījām, ko šī diena mums piedā-

vās, un tā nelika vilties. Jaukā
alūksniete Ilze Zvejniece mācīja
uzticēties sev un apkārtējiem, sadzirdēt, saost un sajust apkārtni un
vienam otru.
Antra Austriņa
mums mācīja izprast un savaldīt
savas emocijas. Kā mēs secinājām,
bieži vien tā aina, ko ātrumā uzburam prātā, stipri vien atšķiras no
realitātes, un pārsteidzīga rīcība
var novest pie nevajadzīgiem pārpratumiem. Tomēr galvenais, ko
atraktīvā lektore mums atgādināja
- mēs visi esam tie labākie tieši tādi, kādi esam!
Iespējams, ka izglītojošā daļa ar
to beidzās, tomēr lielie darbi tikai
sākās. Nu jau par tradicionālu “Izauguši Latvijai” sastāvdaļu ir kļuvušas svinīgi patriotiskās vakariņas, kuras mēs gatavojam paši. Arī
šoreiz meitenes virtuvē Saulesdārza galvenās pavāres Elīnas vadībā
paveica lielisku darbu, kamēr dekorētāju komanda lika lietā akrobātikas un inženierijas prasmes, lai
izrotātu improvizēto svētku zāli ar
lampiņu virtenēm. Jānis Pavasars
un Krista Pučko veidoja nepārspējamu vakara vadītāju tandēmu.
Spēles, uzrunas un draudzīgi
smiekli piedeva to īpašo noskaņu,
kas raksturīga klubiņa kopā būšanai. Pēc tam Ieva Kalniņa, kas tikai
nesen atgriezās no Eiropas brīvprātīgā darba Bulgārijā, ieinteresēja ar daudzām bildēm un stāstiem
par savu pieredzi šajā kontrastainajā zemē, strādājot ar bērniem,

Svētku vakariņas Alūksnē, Sabiedrības centrā

ceļojot un saskaroties ar pārsteigumiem ik uz soļa. Protams, mēs zinām, ka vislabāk ir mājās, bet tikai,
laiku pa laikam tās pametot, ir iespējams iepazīt pasauli.

Gluži nemanot, pienāca pēdējais
rīts Alūksnē. Rūpīgi pārliecinājāmies, lai saimniekiem aiz mums
nepaliek lieks darbs un raizes. Pēdējais uzdevums - kopā ar vietē-

jiem mazpulcēniem un jaunsargiem pieminēt kritušos Alūksnes
Garnizona kapos. Vējš ezermalā
plosījās, un elpa cēlās garaiņos, bet
mēs to godam paveicām!

Kozmens runā par mīlestību un vidi
GUNTA K ALVĀNE

20. novembrī Alūksnes Kultūras centrā un 21. novembrī Preiļu
Kultūras nama Izstāžu zālē skatītāji
tika aicināti uz izklaidējošu un
vienlaikus dzīvesziņas pilnu izrādi
“Vide prožektoru gaismās”.
Kāpēc veikalā nopērkami tikai
taisni gurķi? Kāds ir printēšanai
ekonomiskākais burtu fonts? Kas
gan ir vairāk “pelnījis” ceļot - es
pats vai mana ikdienas pārtika un
apkārtējās lietas?
Par šiem un līdzīgiem jautājumiem uz skatuves prātoja Kozmens
jeb Mārtiņš Kozlovskis, tautā iemīļots TV un radio raidījumu vadītājs, šovu un pasākumu vadītājs,
improvizācijas teātra “Spiediens”
aktieris un “Pusnakts šovs ar Jāni
Skuteli” dalībnieks.
Savulaik Mārtiņš darbojies arī
Carnikavas mazpulkā, kopā ar ģimeni audzējot austersēnes.
“Man patīk likt cilvēkiem smaidīt, arī pārsteigt skatītājus,” par savu darbu stāsta Mārtiņš. Videi
draudzīgs dzīvesveids arī viņam
nav svešs, tāpat kā ar to saistītie izaicinājumi: ”Mēs visi saprotam, ka
dzīvot “zaļi” ir labi. Bet, mainīt ieradumus ir izaicinājums. Īstā dzīve
notiek ārpus komforta zonas. Cīņa
ar sevi un sevis pilnveidošana ir
tas, kas maina pasauli!”

Kā jau nosaukums “Vide Prožektoru Gaismās” vēsta, galvenais
izrādes mērķis ir rosināt rūpēties
par apkārtējo vidi, popularizēt resursu efektīvāku, vairākkārtēju izmantošanu un palielināt zināšanas
par klimata pārmaiņām, īpaši akcentējot praktisko jomu – atkritu-

mu šķirošanu; videi, katra cilvēka
veselībai un “maciņam draudzīgu”
paradumu veidošanu.
Pēc izrādes skatītāji tika aicināti
tikties ar novadu pašvaldības, namu un atkritumu apsaimniekošanas organizāciju pārstāvjiem, lai
pārrunātu iespējas šķirot atkritu-

mus, kliedētu mītus par šķirošanu
un apzinātu iespējas produktu dzīvescikla pagarināšanai, kā, piemēram, būvmateriālu utilizācija,
drēbju nodošana mazturīgajiem,
veco telefonu nodošana otrreizējai
pārstrādei un līdzīgi. Arī iedzīvotāji varēja dalīties pozitīvā pie-

redzē.
Projekta veidotāji sadarbībā ar
Latvijas Vides Aizsardzības fondu
un biedrību Latvijas Mazpulki vēlas rosināt sabiedrības attieksmes
maiņu par savām līdzdalības iespējām un pienākumiem, liekot
pamatus ilgtspējīgai sabiedrībai.
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No Jauno vadītāju
skolas uz mazpulku!
UNDĪNE LEMBERGA, ROJAS
MAZPULKA VADĪTĀJA

Vasarā atsaucos uz biedrības
“Latvijas Mazpulki” aicinājumu
kļūt par dalībnieci Jauno mazpulku vadītāju vasaras skolā, kas norisinājās 3 daļās, – ar ievadu mazpulku būtībā, divu dienu nodarbībām “Pikšās” un noslēdzās ar
braucienu uz dažiem no aktīvākajiem mazpulkiem. Tas viss tikai
nostiprināja vēlmi kļūt par jauno
Rojas mazpulka vadītāju. Tā bija
lieliska iespēja satikt interesantus
cilvēkus, nodibināt pazīšanos ar
cerību kādreiz šos cilvēkus satikt
vēl.
Pirmās savas Rojas mazpulka
nodarbību reizes gaidīju ar bažām,
ka bērniem nepatiks, ātri apniks,

nebūs atsaucība… Bet tā nu mēs
aktīvi darbojamies no septembra.
Kopā veidojām apsveikumus Skolotāju dienā nu jau pensionētajiem
skolotājiem, piedalījāmies Simtgades priežu stādīšanas talkā, bijām
mūsu pirmajā ekskursijā pie
Džūkstes mazpulka vadītājas Gundegas Jēkabsones uz “Geidām” un
vēl, un vēl…
Pirmo reizi piedalījos arī Latvijas Mazpulku Kurzemes reģionālajā projektu forumā Ventspilī,
kur divas no Rojas mazpulka meitenēm bija pieteikušās kā brīvprātīgās. Tā bija lieliska pieredze gan
man kā jaunajai vadītājai, gan meitenēm. Viena no mazpulka meitenēm Reilija devās arī uz Alūksni
un nu ir oficiāli ieguvusi apliecību
kā brīvprātīgā.

Jauno vadītāju skolas dalībnieki viesos pie trušmīļiem.

Jauno žurnālistu skola – tas bija lieliski!
ELĪNA JOGURE, MEDIJU UN BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA KOORDINATORE

Pirmās divas decembra dienas
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā
“Pikšās” notika apmācību cikla
“Jauns līderis laukos “ Jauno žurnālistu skola, kuras ietvaros jaunieši ieguva jaunas un stiprināja
jau esošās zināšanas. Nodarbības
ievadīja iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes Rīgas Klubiņa brīvprātīgo vadībā. Vēlāk jauniešiem
par 4-H klubu vēsturi un tagadni

stāstīja Megana Glīsona (Megan
Gleason) no ASV, kura pati se;sus
gadus ir bijusi 4HClub dalībniece.
j Ļoti interesanti bija novērot, cik
daudz lietu mums Latvijā ir kopīgu
ar ASV 4-H klubiem. Protams, ir
arī daudz atšķirību.
Vakara daļā “Pikšās” viesojās
Līga Bernāne. Viņa pastāstīja par
sabiedrisko attiecību funkciju, viltus ziņu atpazīšanu, reklāmu, mārketingu un medijpratību kopumā.
Ļoti daudz vērtīgas informācijas,
kuru izmantot ikdienā.

Pirmo dienu noslēdza sarunas
par EBD (Eiropas brīvprātīgo darbu) un brīvprātīgo darbu arī vietējā līmenī. Par savu gada piedzīvojumu Bulgārijā stāstīja Rīgas Klubiņa brīvprātīgā Ieva Kalniņa, kura
pavisam nesen ir atgriezusies no
sava EBD projekta. Savukārt mūsu
portugāļu brīvprātīgā Paula (Paula Carvalho) un Jakobs no Austrijas pastāstīja par EBD Latvijā. Jaunieši uzzināja EBD gaišās un tumšās puses, kā, piemēram,- EBD
sniedz daudz plašu iespēju un at-

ver jaunus horizontus, taču došanās mājup nav viegla, jo esi iemīļojis daudz cilvēku sava projekta
valstī. Tā kā tika runāts par brīvprātīgo darbu, tad neizpalika arī
sarunas par Rīgas Klubiņu un uzaicinājums jauniešus iesaistīties
pasākumos ne tikai kā dalībniekiem, bet arī palīgiem.
Otrā diena jauniešiem īpaši patika, jo tā bija vērsta uz vairāk darbošanos, ne tikai klausīšanos. Rītu
iesāka personīgas izaugsmes treneris Reinis Kristians Širokovs,

kurš vadīja nodarbību par savu
mērķu un izaugsmes apzināšanos,
savukārt Alma Bērziņa , z/s “Jundas” īpašniece, jauniešiem stāstīja,
kā no sapņa nokļūt līdz savam uzņēmumam laukos.
Apmācību sākumā vairums jauniešu no tām sagaidīja jaunas
draudzības, zināšanas un vērtīgi
pavadītu laiku, un tieši to viņi arī
ieguva. Jautājot, vai gribas doties
mājās, visi vienkopus sauca: “Nē!”
Tieši tik lieliskām jābūt katrām apmācībām!
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FORUMU
ZEMGALES MAZPULKU PROJEKTU FORUMS
JELGAVAS NOVADĀ, AIZUPES PAMATSKOLĀ,
29. SEPTEMBRĪ

Jaunatnes iespējas lauku
kopienu attīstībai Eiropā
GUNDEGA JĒK ABSONE, 307.
DŽŪKSTES MAZPULK A VADĪTĀ JA

Šajā rudenī man bija lieliska
iespēja doties uz Erasmus+ finansētām apmācībām Itālijā, Pesaro pilsētā. Apmācību tēma –
jauniešu iespējas un kopienu attīstība. Apmācībās piedalījās jaunatnes darbinieki no 7 valstīm
– Itālijas, Austrijas, Spānijas, Turcijas, Bulgārijas Francijas un Latvijas.
Apmācību laikā mācījāmies un
dalījāmies pieredzē, kā motivēt,
atbalstīt, stiprināt jauniešus būt
pilsoniski aktīviem, iesaistīties
kopienu attīstībā. Analizējām
problēmas un meklējām iespējas
dažādās valstīs, reģionos.
Mums ir daudz līdzīgā, bet ir
arī daudz atšķirīgā. Piemēram,
itāļu un franču kopienās ir bēgļu
integrācijas problēmas, kādas
mēs neizjūtam Latvijas laukos,
taču mazos, nomaļos Itālijas ciemos, līdzīgi kā mums, ir ierobežotas sabiedriskā transporta iespējas un līdz ar to - iespējas
jauniešiem nokļūt patstāvīgi uz
aktivitātēm ārpus ciema. Jaunieši

līdz 18 gadiem, pirms autovadītāja tiesību un auto iegūšanas ir
ļoti atkarīgi no vecākiem.
Apmācības rīkoja organizācija “Vicolocorto “, kuras galvenā darbības joma ir veicināt jauniešu
mobilitāti caur brīvprātīgā darba
projektiem. “Vicolocorto“ organizē brīvprātīgo uzņemšanu visā
Pesaro reģionā gan savā, gan citās
organizācijās. Pašlaik “Vicolocorto “ koordinē 28 brīvprātīgos
visā reģionā. Tāpat viņi uzskata,
ka ir ļoti svarīgi savus jauniešus
nosūtīt pieredzē uz citām valstīm.
Jaunieši Itālijā esot ļoti kūtri, un
ģimenes bieži nevēlas laist jauniešus prom no mājām, jo tā viņi
varot nokavēt savu vienīgo iespēju atrast darbu. Kā teica organizācijas pārstāve, bieži vairāk kā ar
jauniešiem ir jāstrādā ar vecākiem. Taču, kā uzskata vairums
kolēģu, jaunietim ir ļoti vērtīgi
kādu laiku iziet no savas komforta zonas un tad atgriezties jau ar
citu pieredzi, tā bagātina gan pašu, gan kopienu, uz kuru jaunietis ir devies, gan to, kurā atgriezies.
Jāatzīmē, ka “Vicolocorto “ birojs atrodas vienā ēkā ar

Nodarbinātības valsts aģentūru
un abas organizācijas ļoti cieši
sadarbojas. Nodarbinātības aģentūra jauniešus rosina iegriezties
“Vicolocorto “ painteresēties par
brīvprātīgā iespējām un otrādi brīvprātīgie jaunieši pēc projekta
beigām tiek aicināti meklēt darbu caur aģentūru.
Man bija iespēja arī satikt brīvprātīgos jauniešus, kas strādā ļoti
mazā ciemā Itālijas kalnos, iepazīties ar viņu darbu un izaicinājumiem. Tā bija lieliska pieredze
un iedvesma, jo arī mēs Džūkstē
vēlamies nākotnē uzņemt brīvprātīgos.
Mums bija iespēja doties vizītē
uz sveču festivālu Candelara
mazpilsētiņā, kurā sveču festivāls
pirms Ziemassvētkiem tiek jau
rīkots 15 gadus un ieguvis ļoti
lielu popularitāti. Īpaši vakaros,
kad ciemā tiek iedegtas sveces un
uz brīdi tiek izslēgtas visas elektriskās gaismas.
Starptautiskās apmācības ir
lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, jaunu iedvesmu un jaunas
metodes darbam ar jauniešiem
savu kopienu attīstībai.

Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas “
1.vieta - Elza Popluga, „Mīlīgie trusīši”
1.vieta - Ričards Grasis, „Sīpoli Latvijas karoga krāsās “ (biznesa proj.)
2.vieta - Krišjānis Prīsis, „Ķirbju audzēšana”
2.vieta - Dārta Henriete Zihmane, pētījums „Pavairosim lauka tomātus”
3.vieta - Evelīna Roze - Puja, „Mani baltie redīsi”
Annenieku mazpulks
2. vieta - Una Roze Grūbe, „Mazpulcēnu Trušmīļu skola. Mani šķirnes
truši”
Auces mazpulks
3.vieta - Marta Ručiņa, „Krāsainie burkāni”
286. Bārbeles mazpulks
2.vieta - Niklāvs Sokolovskis un Armands Pīpiņš, „Dižkoki Bārbeles
pagastā”
3.vieta - Ričards Kamerovskis, „Latviešu karavīrs laikmetu griežos”
Atzinība - Anna Ozoliņa un Tīna Klipa, „Mazpulku muzeja ekspozīcijas
veidošana sadarbībā ar muzeju „Pikšas” ”
307. Džūkstes mazpulks
1.vieta - Enija Krauja, „Ķirbja radinieks no ārzemēm”
3.vieta - Dagnija Žagare, pētījums „Kartupeļi – otrā maize”
3.vieta - Ance Skudule, „Rabarberu našķi”
Irlavas mazpulks
Atzinība - Elīna Kalniņa, pētījums „Kartupeļi – otrā maize”
Kandavas mazpulks
Atzinība - Ingars Salmiņš, „Kviešu audzēšana”
Penkules mazpulks
Atzinība - Sintija Daņiļeviča, pētījums „Pavairosim lauka tomātus”
785.Pūres mazpulks
2.vieta- Elza Vjatere, „Sīpoli”
632. Tumes mazpulks
1.vieta - Daiga Kroņkalne, „Dālijas”
Atzinība - Anna Čečulina, „Mans zirgs”
36. Viesītes mazpulks
1.vieta- Klinta Markeviča un Linda Luksteniece „Dāvana Latvijas
simtgadē”

VIDZEMES MAZPULKU PROJEKTU FORUMS
SMILTENES NOVADĀ, SMILTENES TEHNIKUMĀ,
13. OKTOBRĪ
196. Bejas mazpulks
1.vieta - Māra Apsīte, ”Sīpoli Latvijas karoga krāsās “ (biznesa proj.)
1.vieta - Kristers Zābaks ”Makšķerēšana un zivis gadalaikos”
1.vieta - Inese Krevica, ”Labi audzināts suns”
3.vieta - Elizabete un Kristofers Baldiņi, ”Latviešu karavīrs
laikmetu griežos”
Carnikavas mazpulks
Atzinība - Alise Kampāne, ”Gurķu audzēšana”
Atzinība - Amanda Kampāne ”Ķirbju audzēšana”
Daugmales mazpulks ”Dzirkstelīte”
1. vieta - Vendija Volosovska, pētījums ”Kartupeļi – otrā maize”
2.vieta - Raivo Lūsis, ”Sīpoli Latvijas karoga krāsās “ (biznesa proj.)
3.vieta - Alīna Davidenko, pētījums ”Pavairosim lauka tomātus”
3.vieta - Esmeralda Barone, ”Tomāti”
Atzinība - Rodrigo Lūsis, “Sīpoli Latvijas karoga krāsās “ (biznesa proj.)
Atzinība - Elīna Ulpe, ”Latviešu karavīrs laikmetu griežos”
Atzinība - Elīza Starostniece, ”Zirņi”
Atzinība - Markuss Geks, “Sīpoli Latvijas karoga krāsās“ (biznesa proj.)
126. Ēveles mazpulks
1.vieta - Alīna Kalniņa, ”Tomāti”
2.vieta - Aivis Kalniņš ”, Krāsu pupiņas”
Jaunpiebalgas mazpulks
Atzinība - Lāsma Slaidiņa, ”Nākotnes profesija – tērpu modelēšana”
Liepupes mazpulks
1.vieta - Anna Ķirse, ”Ahatīnas gliemeži”
2.vieta - Paula Hannete Sokolovska, ”Mazpulcēnu – Trušmīļu skola”
2.vieta - Marta Vizbule, ”Paprika”
3.vieta - Haralds Krastiņš, pētījums ”Kartupeļi – otrā maize”
Atzinība - Linda Lavrenova, ”Cāļi 2018”
662. Liezēres mazpulks
1.vieta - Dāvis Rudzons, ”Gurķi”
2.vieta - Terēze Stepiņa, ”Zāļu tējas”
3.vieta - Elena Mikoviča, ”Zaļie zirņi”
3.vieta - Sintija Briede, ”Tomāti”
Limbažu sākumskolas mazpulks
2.vieta - Annija Joma, pētījums ”Pavairosim lauka tomātus”
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LAUREĀTI 2018
152. Mārcienas mazpulks
Atzinība - Marika Gabrusenoka, ”Gliemeži”
Strautiņu mazpulks
2.vieta - Markuss Venslavs, ”Latviešu karavīrs laikmetu
griežos”
2.vieta - Agnese Veignere ”Liellopu audzēšana”
3.vieta - Samanta Nikola Širaka, pētījums ”Kartupeļi –
otrā maize”
Atzinība - Arta Līga Sopule , ”Suvenīri Latvijai 100”
165. Tirzas mazpulks
1. vieta - Elīna Znota, ”Ozols – dabas simbols 2018”
11. Valkas mazpulks
2.vieta - Marta Lāne, ” Rotaļlietas”
367. Vijciema mazpulks
1.vieta- Santa Marija Vīnupe, ”Sīpoli Latvijas karoga
krāsās“ (biznesa proj.)
1.vieta - Aleksis Beikmanis, pētījums ”Kartupeļi –
otrā maize”
3.vieta - Sabīne Lotiņa, ”Krūmmelleņu kopšana un
ražas realizācija”
29. Ziemeru mazpulks
3.vieta - Ralfs Voropajevs, ”Sīpoli Latvijas karoga krāsās“
(biznesa proj.)
3.vieta - Sabīne Kokareviča, pētījums ”Kartupeļi –
otrā maize”

LATGALES MAZPULKU PROJEKTU
FORUMS RĒZEKNES NOVADĀ,
NAUTRĒNU VIDUSSKOLĀ,
20. OKTOBRĪ
Ābeļu mazpulks
3.vieta - Raivo Stūrmanis, pētījums „Kartupeļi –
otrā maize”
3.vieta - Kristiāna Pavāre, „Kādas ir mūsu mazās,
garšīgās piparmētras”
104. Dagdas mazpulks
2.vieta - Elīna Staģe „Sarkano kāpostu indikatora pagatavošana un izmantošana”
2.vieta - Jolanta Vrubļevska „Sīpoli Latvijas karoga
krāsās (biznesa proj.)
Grāveru mazpulks
Atzinība - Alīna Suveizda „Sīpoli Latvijas karoga
krāsās“ (biznesa proj.)
504. Jersikas pamatskolas mazpulks
3.vieta - Raivis Tūmiņš „Priežu čiekuru sīrups”
Atzinība - Renārs Purviņš un Ivars Arhipovs,
„Jersikas mazpulka vēsture”
Jēkabpils BJC mazpulks
1.vieta - Elizabete Jevdokimova „Kaktusiņi”
1.vieta - Valters Verečinskis „Bioloģiskie tomāti”
2.vieta - Ivo Krišjānis „Pipariņi”
470. Krāslavas valsts ģimnāzijas mazpulks
3.vieta - Olga Kurakina „Ežezers”
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mazpulks „Ceļteka”
Atzinība - Guntis Ungurs pētījums „Kartupeļi –
otrā maize”
279. Līvānu mazpulks
2.vieta - Madara Konča „Istabas augi”
2.vieta - Marks Bogdanovičs, Annija Paula Mičule,
Kristians Sapožņikovs
3.vieta - Valērija Kazaka „Kaķis”
Atzinība - Jana Urkevica „Mans pagalms”
Mežvidu mazpulks „Cielaviņa”
Atzinība- Elfa Grišule, „Paprika”
Atzinība - Ksenija Valdzere, „Adīšana”
Atzinība - Laura Runča un Leo Grišulis, „Dāvana
Latvijas simtgadē”
477. Nautrēnu mazpulks
1.vieta - Rinalds Ludboržs „Mana saimniecība”
2.vieta - Agija Vonoga „Papīra otrā dzīve”
3.vieta - Rūta Vonoga „Nautrēnu pagasts 2018”
116. Neretas mazpulks
Samanta Bukša pētījums „Kartupeļi – otrā maize”
Priežmalas mazpulks
1.vieta - Kārlis Kristiāns Vigups, „Mazpulcēnu
Trušmīļu skola”
1.vieta - Karīna Butlere, pētījums „Kartupeļi –
otrā maize”
124. Pudinavas mazpulks

3.vieta - Gunita Dubnovska, „Mēnešzemenes”
Atzinība - Sigita Renckulberga, „Ķirbji”
Atzinība - Vintra Lipska pētījums „Pavairosim lauka
tomātus”
Rekavas vidusskolas mazpulks
1. vieta - Amanda Prancāne un Anda Keiša „Viļakas novada
8.-9.klašu skolēnu kaitīgie ieradumi”
Atzinība - Jurģis Milaknis, „Dispersās sistēmas ikdienā”
518. Salnavas mazpulks
2.vieta - Marija Skangale „ Glezniņas no dabas
materiāliem”
„Skolas puķu dobe”
50. Sunākstes mazpulks
1.vieta - Matīss Brūklens „Netradicionālā zemeņu
audzēšana”
748. Sūnu mazpulks
1.vieta - Estere Bizauska, „Krustpils novada populārākās
vietas”
1.vieta - Una Kivleniece „Ārsniecības sīrupi”
1.vieta - Milandra Zeimule „Žāvēti augļi, ogas”
1.vieta - Linda Ozoliņa „Pirts slotas”
Atzinība - Anna Valpētere un Toms Gustavs Zeltiņš
„Sīpoli”

KURZEMES MAZPULKU PROJEKTU
FORUMS VENTSPILĪ, JAUNRADES NAMĀ
26. OKTOBRĪ
1013. Aizputes mazpulks
2.vieta - Kristofers Knapšis „Dižkoki Aizputes novadā”
3.vieta - Alise Emīlija Cveigele „Zemestauki veselībai”
3.vieta - Elza Mellupe „Tējas”
Brocēnu mazpulks
1.vieta - Rainers Pavārs un Klāvs Zakevics „Latvijas
patrioti 2018”
1.vieta - Adriana Svaža „Sīpolloki”
Jaunlutriņu mazpulks
Atzinība - Dailis Zaļums „Melones”
Jaunpils –Viesatu mazpulks
1.vieta -Demija Riekstiņa „Sīpoli Latvijas karoga krāsās“
(biznesa proj.)
2.vieta - Daiga Medvecka pētījums „Kartupeļi –
otrā maize”
Atzinība - Elīza Baumane „Mājputni”
Atzinība- Evelīna Bitere, pētījums „Pavairosim lauka
tomātus”
582.Kapsēdes mazpulks
1.vieta - Agnese Dukante „Piens un tā pārstrāde”
Atzinība - Una Tomase „No jēriņa līdz aitiņai”
Kursīšu pamatskolas mazpulks „Bitīte”
1.vieta - Arta Romane pētījums „Kartupeļi – otrā maize”
114. Krotes mazpulks
Atzinība - Gvido Jankevics „Burkāni”
Lutriņu mazpulks
1. vieta - Emīls Ansis Romulis „Kabacītis”
2. vieta - Nils Rītiņš „ Dizains - spogulis”
3. vieta - Paula Šilberga „ Mans puķu dārzs”
139. Nīcas mazpulks
Atzinība - Aimens Vēvers, pētījums „Pavairosim lauka
tomātus”
840.Otaņķu mazpulks
2.vieta - Paula Sīkle „Sīpoli Latvijas karoga krāsās “
(biznesa proj.)
Staļģenes mazpulks
1.vieta - Alise Ērstiķe, pētījums „Kartupeļi – otrā maize”
1.vieta - Jana Apaļā „Nometnes karogs”
1.vieta - Roberts Celmiņš „Latvijas valsts un armijas
apbalvojumi”
2.vieta - Emīls Roze „Kukurūza”
3.vieta - Evelīna Roze „Kartupeļi”
Striķu mazpulks
2.vieta - Kārlis Kleimanis „Pupiņas”
3.vieta - Monta Ķepīte „Pelorgonija”
3.vieta - Megija Mieze „Truši”
Valdemārpils mazpulks
1.vieta - Artūrs Andrejs Mitenbergs „Trušu audzēšana –
Mazpulcēnu Trušmīļu skola”
2.vieta- Agate Everita Betnere „Cālēnu un zoslēnu
kopšana līdz pieaugušiem putniem”
3.vieta- Kristīne Kiršteina „Mans ciltskoks”

Atzinība - Jānis un Emīls Kalmans Kalmals
„Auntruši- Mazpulcēnu Trušmīļu skola”
599. Virgas mazpulks
Atzinība - Annija Klane „Stiprie garšaugi”

LABĀKĀS INSTALĀCIJAS
“AUGSIM LATVIJAI!”

Zemgalē
Aizupes mazpulks „Ekopēdiņas”
36. Viesītes mazpulks
Vidzemē
Daugmales mazpulks „Dzirkstelīte”
Strautiņu mazpulks
29. Ziemeru mazpulks
Latgalē
104. Dagdas mazpulks
116. Neretas mazpulks
124. Pudinavas mazpulks
252. Rugāju mazpulks
Kurzemē
1013. Aizputes mazpulks
Staļģenes mazpulks
599. Virgas mazpulks
Pateicība- Ventspils Jaunrades nama mazpulkam
par foto stūrīti

MAZPULKU RUDENS FORUMOS
GODINĀTĀS ĢIMENES

Rudens forumos tika godinātas ģimenes, kuras īpaši atbalsta mazpulku darbu savā skolā, pagastā vai pilsētā. Katra
ģimene saņēma Pateicības rakstu un dāvanu - ābelītes stādu. Tradicionāli ģimenēm tika dāvināti ābeļu stādi, kuri
iegādāti ar Arvīda Bļodnieka un Amerikas latviešu saziedotajiem līdzekļiem.
Zemgalē
Eva Roze-Puja, Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”
Laila Busovcova, 485. Annenieku mazpulks
Liena Marga, Auces mazpulks
Lita Daņiļēviča, 53. Penkules mazpulks
Diana un Oļegs Čečulini, 632. Tumes mazpulks
Vidzemē
Kristīne un Ivars Zābaki, 169. Bejas mazpulks
Zane un Uģis Volosovski, Daugmales mazpulks
“Dzirkstelīte”
Kristīne Vītola, 126. Ēveles mazpulks
Liene Gūtmane, Liepupes mazpulks
Stepiņu ģimene, 662. Liezēres mazpulks
Bilinsku ģimene, Limbažu sākumskolas mazpulks
Ļena Orlovska, 152. Mārcienas mazpulks
Sandra Strazdiņa, Sējas mazpulks
Dace Ruciņa- Vējiņa un Edgars Rencis, Strautiņu
mazpulks
Māra Bondare-Petersena, 11. Valkas mazpulks
Santa Valtere, 29. Ziemeru mazpulks
Latgalē
Ilona Ivanova, Grāveru mazpulks
Ilona un Raimonds Tūmiņi, 504. Jersikas pamatskolas
Nadežda Kurakina, 470.Krāslavas Valsts ģimnāzijas
mazpulks
Rasma Ģērmane, Mežvidu mazpulks ”Cielaviņa”
Sandra Kapace un Ilmārs Grišulis, 477. Nautrēnu
mazpulks
Solvita Bukša, 116. Neretas mazpulks
Zane Vigupe, Priežmalas mazpulks
Vija un Juris Milakņi, Rekavas viduskolas mazpulks
Aija Linuža, 518.Salnavas mazpulks
Bizausku ģimene, 748. Sūnu mazpulks
Sandra Eksta, Šķeltovas mazpulks
Kurzemē
Jovita Žaļima, Ezeres mazpulks “Asni”
Oksana Pritkova, Jaunlutriņu mazpulks
Gunta Baumane, Jaunpils- Viesatu mazpulks
Iveta Romule, Lutriņu mazpulks
Iveta un Ralfs Vēveri, 139. Nīcas mazpulks
Marina un Jānis Apaļie, Staļģenes mazpulks
Vizma un Andris Ķepīši, Striķu mazpulks
Daiga Betnere, Valdemārpils mazpulks
Žaļimu ģimene, 599. Virgas mazpulks
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Zemgalieši tiekas Ražas svētku gadatirgū
Šajā, Latvijas simtgades rudenī, Latvijas Mazpulku ikgadējie reģionālie forumi dalībniekus pulcēja Aizupē, Smiltenē, Rogovkā un Ventspilī.
Forumu galvenais uzdevums – aizvadītajā projektu gadā mazpulku dalībnieku paveikto darbu izvērtēšana un par
tradīciju kļuvušo lauku labumu un rokdarbu tirdziņu organizēšana. Šie ir patiesi ražas un darba svētki, kurus gaida
gan kā padarītā rezumējumu, gan kā jaunu ideju un ieceru rašanās iespēju, gan vienkārši kā draugu tikšanos. Un
aizvien forumi ļauj iepazīt tuvāk kādu Latvijas skaistās zemes stūrīti.

29. septembrī Jelgavas novada
Aizupes pamatskolā notika Zemgales rudens projektu forums.
Šoreiz Mazpulcēnu lauku labumu tirdziņš norisinājās Jelgavas novada “Ražas svētku gadatirgus” ietvaros pie kafejnīcas “Zemnieka
cienasts”. Mazpulcēnu tirdziņā varēja iegādāties visdažādākos produktus: sīpolus Latvijas karoga krāsās, ķiploku pulveri, ābolus, tējas,
garšaugus, augļus un dārzeņus.
Vietējos mazpulkus pārstāvēja Aizupes mazpulks “Ekopēdiņas”, piedalīties veiksmes spēlē piedāvāja
Staļģenes mazpulks.
Vēlāk mazpulcēni un viesi devās
uz Aizupes pamatskolu. Šeit Latvijas Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava un Aizupes pamatskolas direktore Ināra
Eliņa atklāja forumu. Pēc tam tika
suminātas ģimenes, kuras palīdzējušas vietējiem mazpulkiem, kā arī
konkursa “Sējējs 2018” laureāte
Agnese Smiļģe nominācijā “Rītdienas Sējējs - mazpulcēns”.
Turpinājumā mazpulcēni prezentēja savus projektus vērtētājiem
Pēc projektu prezentācijām mazpulcēni piedalījās sportiskās un radošās aktivitātēs un kopā ar folkloras kopu “Dimzēns” izdancoja
latviskās dejas un rotaļas. Forums
noslēdzās ar labāko projektu autoru apbalvošanu.
Šis bija patiesi izdevies pirmais
šī gada forums, kā arī labs piemērs
nākamajiem! Paldies Aizupes pamatskolai un Jelgavas novada domei par sadarbību un atbalstu!
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Darba svētki Smiltenes rudens zeltā

SILVIJA DORŠA

13. oktobrī simtseptiņdesmit
Vidzemes foruma dalībnieku mazpulcēni no 19 mazpulkiem, viņu vadītāji, mazpulku Rīgas Klubiņa brīvprātīgie, ģimeņu pārstāvji,
projektu vērtētāju komanda - pulcējās Smiltenes tehnikumā.
Saules un krāšņajā lapu zeltā rotātā Kalnamuiža un Smiltene mūsos tiešām radīja īstu svētku sajūtu.
Par izdomu un prieku, gaidot Latvijas simtgadi, liecināja arī tehnikuma telpās izvietotās mazpulcēnu

veidotās instalācijas
Pēc dalībnieku reģistrācijas projektu nogādāšanas vērtētāju rokās
visi devās uz Smiltenes centru, kur
lielveikalā TOP notika mazpulcēnu lauku labumu un rokdarbu tirdziņš. Jāuzteic mazo ražotāju un
tirgotāju izdoma, veidojot skaistus
rokdarbus, un rūpība, ar kādu audzēti dārzeņi un gatavoti dažādi
produkti. Tirgus laikā Rīgas Klubiņa veidota žūrija vērtēja gan preču klāstu, gan tirgotprasmi. Apmeklētāju uzmanību prasmīgi piesaistīja tirgus vadītāja - Kalnamuižas saimniece Inese Bediķe, kas
bija kopā ar mazpulcēniem visas
dienas garumā. Priecājamies par
veikalu TOP, TELE2, bet jo īpaši
“12arpus“ atsaucību mazajiem tirgotājiem.
Kamēr notika tirdziņš, pārējiem
foruma dalībniekiem pēc iepirkšanās bija iespēja tuvāk iepazīt Smilteni. AS “Smiltenes piens“ valdes
priekšsēdētāja Ilze Bogdanova grupu dalībnieku iepazīstināja ar savu

uzņēmumu.Daļu foruma dalībnieku autobuss aizvizināja uz LVM
Silvas kokaudzētavu. Ar Smiltenes
BJIIC un TIC atbalstu tika organizēta atraktīva Smiltenes pilsētas
centra iepazīšana ar karti rokās.
Pēc atgriešanās tehnikumā visi
pulcējās zālē. Forumu atklāja Vidzemes mazpulku koordinatore,
Liepupes mazpulka vadītāja Baiba
Mantiņa, Smiltenes tehnikuma direktora vietniece Ingrīda Paegle un
Kalnamuižas saimniece Inese Bediķe. Sekoja to ģimeņu godināšana, kas īpaši atbalsta savu bērnu
darbošanos mazpulkā, kā arī mazpulka aktivitātes. Tradicionāli ģimenēm tika dāvināti ābeļu stādi,
kuri iegādāti ar Arvīda Bļodnieka
un Amerikas latviešu atbalstu.
Dienas tālākajā daļā dalībnieki
sadalījās desmit grupās. Piecās notika mazpulku dalībnieku projektu
aizstāvēšana. Eksperti jau priekšpusdienā bija iepazinušies ar projektu dokumentāciju un varēja uzmanīgi uzklausīt katra projekta

prezentāciju, uzdot jautājumus,
novērtēt paveikto.
Mazpulcēni prezentēja savus
projektus šīgada aktuālajās tēmās
– “Sīpoli Latvijas karoga krāsās”,
“Mazpulcēnu - trušmīļu skola”,
“Latviešu karavīrs laikmetu griežos”, “Kartupeļi - otrā maize”, “Pavairosim lauka tomātus!”, kā arī
citās augkopības, rokdarbu, vides,
novadpētniecības jomās.
Savukārt otra daļa mazpulcēnu
un vecāki Ineses Bediķes pavadībā
varēja tuvāk iepazīt tehnikumu un
Kalnamuižu, kuras teritorijā mācību iestāde izvietojusies. Domāju,
ka daļai mazpulcēnu radās interese
par tehnikumu un iespējām tajā
mācīties. Vadītāji šādā ekskursijā
devās kopā ar lielisku gidu - tehnikuma pedagogu Gunāru Auderu.
Pēc tam pirmā mazpulcēnu daļa
devās eksursijā, bet otrā - uz auditorijām aizstāvēt savus projektus.
Vadītājiem patīkamu noskaņu
radīja saruna par pozitīvas attieksmes veidošanu sevī ar atraktīvo

pedagoģi Aiju Cunsku un radošs
brīdis, kopā ar bijušo Palsmanes
mazpulka vadītāju Initu Biķi veidojot latviskas piespraudes.
Pēc projektu prezentācijas eksperti sarunā ar mazpulku vadītājiem izteica savu vērtējumu par
uzklausīto un redzēto un ierosinājumus turpmākajam.
Foruma noslēgumā skaistajā
tehnikuma zālē ar patiesu sajūsmu
uzņēmām tehnikuma vokāli instrumentālā ansambļa un deju kopas krāsņo koncertu. Pēc tā Rīgas
Klubiņa komanda paziņoja foruma rezultātus un pasniedza sertifikātus un balvas. Atraktīvākie un
izveicīgākie tirgotāji tika arī pie
vietējo sponsoru dāvaniņām.
Smiltenes tehnikumā gadu gaitā
mazpulku pasākumi notikuši vairākkārt, un vienmēr esam jutušies
gaidīti. Tā tas bija arī šoreiz, pēc
ilgāka pārtraukuma te ierodoties.
Esam patiesi pateicīgi direktoram
Andrim Miezītim un viņa komandai.
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Latgales forums – šogad lielākais Latvijā!

VIKTORIJA LUKŠĀNE, NAUTRĒNU
MAZPULK A DALĪBNIECE

Šogad Latgales reģionālais rudens forums norisinājās 20.oktobrī
Nautrēnu pagastā, Rogovkā, un to
organizēja 477.Nautrēnu mazpulks.
Forums organizatorus pārsteidza
ar lielo dalībnieku skaitu. Šajā forumā piedalījās 196 dalībnieku, no
kuriem 130 bija mazpulcēni. Šis forums bija lielākais reģionālais forums visā Latvijā.
Tradicionāli forums sākās ar rudens tirdziņu. Tajā tirgotāji piedāvāja sīpolus, ķiplokus, dažādus saldumus un stādus, ievārījumus, sīrupus,
medu, sieru, ārstniecības augus, gar-

šaugus, augļus un vēl citas preces.
Pēc tirdziņa sekoja oficiālā daļa
- atklāšana. Izskanēja mazpulku
himna, uzrunas teica Nautrēnu vidusskolas direktore A.Ludborža,
Nautrēnu pagasta padomes priekšsēdētāja L. Plavinska, kā arī 477.
Nautrēnu mazpulka vadītāja A.
Šķestere. Atklāšanā par mazpulku
atbalstīšanu un to izaugsmes rosināšanu tika suminātas arī mazpulcēnu ģimenes.
Pēc atklāšanas mazpulcēni dalījās divās grupās. Pirmajai grupai
dodoties aizstāvēt projektus, otrajai
tika dota iespēja iestudēt teātri. Varēja arī ievingrināt kājas deju soļu
nodarbībās ”Lecam pa vecam, lecam pa jaunam. ”Pēc tam pirmā
grupa mainījās vietām ar otro.
Mazpulku vadītāji viesojās
Nautrēnu Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu
baznīcā, Nautrēnu vidusskolā, Rogovkas MJIC, kā arī uzzināja daudz
interesanta ne tikai Rogovkas, bet
arī Nautrēnu pagasta vēsturi, izzināja dabas velšu izmantošanas iespējas tautas medicīnā un izmēģināja savu prasmi latgaļu valodā.
Noslēgumā tika apbalvoti labākie mazpulcēni katrā no projektu

Jēkabpils mazpulcēni forumā veicās lieliski.

aizstāvēšanas grupām. kā arī abas
lielās grupas rādīja savus sporta teātra iestudējumus.

Kurzemnieki tikās Ventspilī

26. oktobrī Ventspilī norisinājās
Kurzemes reģionālais Mazpulku
rudens forums. Pie mums viesos
bija ieradušies mazpulcēni no Aizputes, Krotes, Nīcas, Otaņķiem,
Kalētiem, Zantes, Kapsēdes, Virgas, Brocēniem, Ezeres, Jaunlutri-

ņiem, Jaunpils, Viesatām, Kursīšiem, Lutriņiem, Rojas, Staļģenes
un Striķiem.
Mazpulcēni savu forumu iesāka
ar tirgošanos Ventspils Tirgus laukumā. Sarūpētajā tirdziņā varēja
iegādāties pašu gatavotus saldumus, pašu audzētus augļus un dārzeņus, sukādes, koka un vaska izstrādājumus, tējas, ievārījumus un
medu.
Forums turpinājās Ventspils
Jaunrades namā ar svinīgo foruma
atklāšanu un svētku uzrunām. Atklāšanas ceremonijā tika godinātas
aktīvākās mazpulcēnu ģimenes.
Pēcpusdienā notika paveikto projektu darbu prezentācijas. Mazpulcēni prezentēja savus projektus

dārzkopības, rokdarbu, vides, novadpētniecības un citās jomās.
Viena no vērtībām, ko iegūst mazpulcēni, ir prasmes uzņēmējdarbībā agrā vecumā. Mazpulcēni bieži
vien projektus raksta par dažādām
precēm un produktiem, kurus ražot un vēlāk pārdot. Tieši tāpēc
katrā forumā mazpulcēniem tiek
dota iespēja savus vai savu mājsaimniecību saražotos produktus
pārdot rudens tirdziņā.
Mazpulcēniem bija iespēja arī
paviesoties Ventspils Digitālajā
centrā un iegūt jaunas zināšanas.
Forums noslēdzās ar svinīgo apbalvošanas ceremoniju.
Informācija un foto no Ventspils
Jaunrades nama mājas lapas

Forums visnotaļ sniedza pozitīvu enerģijas lādiņu, ļaujot ne tikai
uzzināt, kā mazpulkos noslēdzies

2018. projektu gads, bet arī jauki
pavadīt laiku un iegūt jaunus draugus.

AR LAIMES ĀBOLIŅA LAPIŅU IKDIENĀ UN SVĒTKOS
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“Kartupeļi – otrā maize”
Projekts “Kartupeļi - otrā maize“ Latvijas Mazpulkos noritēja sadarbībā ar Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienību, kura gādāja četru šķirņu
sēklas materiālu, izveidoja darba lapas, organizēja semināru jaunajiem audzētājiem.
“Mazpulks “piedāvā jums iepazīties ar trim mazpulcēniem, kas ir to vidū, kuri izvēlējās īstenot šo projektu un, rūpīgi strādājot, guvuši daudz jaunu
zināšanu un praktisku iemaņu mūsu vispopulārākā dārzeņa audzēšanā.

VENDIJA VOLOSOVSK A,
DAUGMALES MAZPULK A
“DZIRKSTELĪTE“ DALĪBNIECE

Projekts “Kartupeļi - otrā maize“ mani ieinteresēja, jo kartupeļus
audzē mani vecāki. Es iestādīju 4
kartupeļu šķirnes - Alouette‘, ‘Sanibel‘, ‘Soraya‘, ‘Imanta‘ - no katras šķirnes 10 kartupeļus. Man bija
ļoti interesanti vērot to, cik katra
šķirne ātri izaug, kādas krāsas ziediņi ir katrai šķirnei.Es visus novērojumus ierakstīju kartupeļu burtnīcā, kur varēju salīdzināt visas
kartupeļu šķirnes.
Es biju interesantā seminārā
Priekuļos, kur ieguvu zināšanas
par kartupeļu audzēšanu un šķirņu daudzveidību.
Es izaudzēju skaistus kartupeļus,
taisīju cietes eksperimentu ar šķirnes ‘Imanta‘ kartupeļiem, kura ir

speciāla cietes šķirne. Sava darba
prezentācijai mazpulkā un novadā
es izgatavoju kartupeļu čipsus. Vidzemes novada rudens forumā
Smiltenē savā grupā
ieguvu
1.vietu!
Man ļoti patika kartupeļu seminārs Alojā, ražotnē “ALOJA-STARKELSEN”, kur es arī prezentēju savu projektu. Mums bija ekskursija
uz cietes ražotni, kur es redzēju, kā
taisa cieti un kā lieli kravas auto
piegādā kartupeļus. Mums rādīja,
kā iepako ķīseli, vaniļas cukuru un
etiķi.
Es esmu ļoti priecīga, ka izvēlējos šo projektu. Bija ļoti interesanti
uzzināt daudz ko jaunu par kartupeļiem. Nākošajā gadā es audzēšu
violetus un rozā kartupeļus, kuriem sēklas kartupeļus ieguvu Alojas seminārā.
Vēl šogad es audzēju arī melones, arbūzus un kivano. Kivano ir
interesants auglis, tas atgādina meloni un gurķi. Kivano izskatās kā
dzeltens, adatains ezis ar gaiši zaļu
ēdamo daļu un sēklām kā gurķim.

367. Vijciema mazpulka dalībnieka Alekša Beikmaņa īstenotā
projekta “Kartupeļi - otrā maize “.
prezentācija gan Valkas novada rudens darbu skatē, gan Vidzemes
forumā Smiltenē liecināja, ka viņš
darbu veicis ļoti apzinīgi un ar interesi, audzējot, pētot un salīdzinot
dažādu šķirņu kartupeļus. Zēns
pats gatavojis kartupeļu cieti, darinājis vairākus interesantus dekoratīvus darbus. Aleksis ir to vidū, kuri Vidzemes forumā savā grupā ieguva 1. vietu.

Raivo māca gatavot kartupeļu cieti
SPODRA PURVIŅA

Kartupeļus Latvijā ēdam gandrīz
katru dienu. Tā ir trešā visplašāk
audzētā kultūra pasaulē. Tomēr –
cik daudz mēs zinām par kartupeļiem? Interesants un darbietilpīgs
ir Latvijas Mazpulku 2018. gada
projekts „Kartupeļu pētījums”, kas
dod iespēju daudz ko uzzināt par
kartupeli.
Pateicoties Latvijas Mazpulku
sadarbībai ar Latvijas Kartupeļu
audzētāju un pārstrādātāju savienību, tapusi gudra kartupeļu pētnieka burtnīca. Tajā ir ļoti daudz vērtīgas izzinošas informācijas jebkuram kartupeļu audzētājam.
Šo pētījumu centīgi veicis Ābeļu
mazpulka priekšnieks Raivo Stūrmanis, kurš pavasarī jau absolvēs
Ābeļu pamatskolu. „Kartupeļu pētījums” ir piektais viņa individuālais gada projekts. Pētnieka burtnīcā ir regulāru novērojumu ieraksti, daudz fotogrāfiju.
Raivo patīkami pārsteidza mazpulka vadītāju Sandru Utināni ar
ierosinājumu, ka viņš novadīs mazpulka nodarbību „Kartupeļu cietes
iegūšana”. Tas ir arī viens no pētniecības projekta uzdevumiem.
Pateicoties Raivo radošajai pieejai,
notika ļoti pārdomāta, saistoša nodarbība, visu laiku saglabājot intrigu - kas notiks tālāk.
Ar prieku mazpulcēni pastiepa
rociņas pēc kartupeļiem bumbu-

Emilijai, Enijai un Kintijai prieks par nomizotajiem kartupeļiem.

ļiem. Sekoja bumbuļu rūpīga
mazgāšana. Tika izdalīti bērnu vecumam piemēroti naži. Pēc iepazīstināšanas ar drošības noteikumiem sākās kartupeļu tīrīšanas
process. Sākumskolas bērni šo darbiņu centīgi veica pirmo reizi,
viens uz otru skatoties un uzklausot Raivo padomus. Kas jādara tālāk? Notīrītais kartupelis jāieliek
ūdens spainītī. Pēkšņi parādās

kartupeļu rīves. Atkal visiem vēlēšanās ar tām darboties, kaut kartupeļu rīvēšana uz smalkās rīves nebūt nav tik viegls darbiņš. Ļoti labi
veicās Kintijai, Viktorijai, Martai.
Sekoja cietes šķīdināšana ūdeni,
biezumu nokāšana un cietes nostādināšana. Notika pārrunas par
kartupeļu cietes un biezumu izmantošanu.
Paldies, Raivo!

Kartupeļu masas ﬁltrēšana.

